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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. ogłasza przetarg 
na usługę nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”. 

1.2. Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez 
Spółkę Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. (dalej: 
„Regulamin”). 

1.3. Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza 
kwoty określonej w §1 pkt 3 lit. a Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479). 
Wobec tego, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. z dnia 11.09.2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze 
zm., dalej „ustawa PZP”) przepisów ustawy nie stosuje się. 

2. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Nazwa: 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres: 

Województwo: 

ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Wielkopolskie 

KRS: 0000075595 

REGON: 639910084 

NIP: 7770004121 

tel. (61) 814-64-30 

fax. (61) 814-74-07 

e-mail: biuro@tp-kom.pl 

adres strony internetowej: www.tp-kom.pl 

 

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa 
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 



 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku, znak: 
MIiR/2014-2020/12(4). 

4. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
 

4.1. Postępowanie, oznaczone jest znakiem sprawy: 1/NF/2019. 

4.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.  

5. KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ) 

5.1. Główny przedmiot zamówienia: 
 

 71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli 
 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 
 71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi  

6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

6.1.  Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne świadczenie usługi polegającej 
na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, 
sanitarnej, elektrycznej, AKPiA, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm., dalej: „ustawa Pb”) oraz 
wymagań Zamawiającego, dla zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” planowanego 
do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Dokumentacja projektowa dla zadania dostępna 
jest pod adresem internetowym: 

 

http://tpcloud3w3a32ae14.tp-
kom.pl/PRZETARGI%202019/Rozbudowa_oczyszczalni_sciekow_w_Tarnowie_Podgornym/ 

 
 

 

6.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi 
nadzoru inwestorskiego w zakresie czynności szczegółowo określonych  
w załączniku nr 8 do SIWZ.  

6.3. Informacje dodatkowe: 
1) Po podpisaniu umowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów 
potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tj. inspektor nadzoru branży: konstrukcyjno – 
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA spełniają wymagania określone w 
ustawie Pb. 



 
2) Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi 

odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć 
na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 

6.4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, 

rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 

6.5. Wymagania organizacyjne: 
1) Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt, na własne ryzyko, 

zgodnie z podpisaną umową. 
2) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, 

w którym podpisany zostanie bez zastrzeżeń protokół końcowy odbioru 
robót budowlanych. 

7. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 
 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

8. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
 

8.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających. 

9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

9.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do końca realizacji nadzorowanych 
robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 
31.12.2021 r. 

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

 

10.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

10.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej i zawodowej, Warunek ten zostanie spełniony, jeśli  
 

Wykonawca wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie co najmniej:  



 
 jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach 

konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA lub 
sprawowaniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego przy 
realizacji zakończonego zadania polegającego na budowie lub 
przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
o wydajności średniodobowej co najmniej Qdśr=2000m3/d. 

b) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji niniejszego 
zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: 

 Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej:  
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z art. 
12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy Pb lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy PB oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 
U. z 2016 r. poz.65 ze zm.),  
 

oraz  
 

doświadczenie przy nadzorowaniu inwestycji (pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej) w ciągu ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert przy co najmniej jednym zadaniu 
polegającym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub 
modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności 
średniodobowej co najmniej Qdśr=2000m3/d. 

 Inspektor nadzoru branży sanitarnej: 
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy Pb 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz.65 ze zm.), 

 

oraz  
 

doświadczenie przy nadzorowaniu inwestycji (pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru w branży sanitarnej) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na 
budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni 



 
ścieków komunalnych o wydajności średniodobowej co najmniej 
Qdśr=2000m3/d. 

 Inspektor nadzoru branży elektrycznej: 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a 
oraz art. 14 ust. 1 ustawy Pb lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz.65 ze zm.), 

 

oraz  
 

doświadczenie przy nadzorowaniu inwestycji (pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru w branży elektrycznej) w ciągu ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert przy co najmniej jednym zadaniu 
polegającym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub 
modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności 
średniodobowej co najmniej Qdśr=2000m3/d. 

 Inspektor nadzoru branży AKPiA: 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a 
oraz art. 14 ust. 1 ustawy Pb lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz.65 ze zm.), 

 

oraz  
 

doświadczenie przy nadzorowaniu inwestycji (pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru w zakresie AKPiA) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na 
budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni 
ścieków komunalnych o wydajności średniodobowej co najmniej 
Qdśr=2000m3/d. 

 
 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza wskazanie w ofercie tej samej osoby na więcej 
niż jedno stanowisko. Personel Wykonawcy musi posiadać biegłą znajomość języka 



 
polskiego lub Wykonawca zapewni tłumacza/y dla zapewnienia właściwej 
komunikacji. 

 

UWAGA: Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
w oparciu o wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ oraz 
wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do SIWZ. 

 
10.3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu: 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, jeśli zostały określone lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia określonych w SIWZ; 

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 

i. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221,  
art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia  
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 
 z 2019r. poz. 1468 ze zm.), 

ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

iii. skarbowe; 

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
ust. 1 lit b); 

d) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

e) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w przetargu; 

f) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na 
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać 
mu przewagę w przetargu; 



 
g) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu przetargu lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu przetargu, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w przetargu; 

h) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające 
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w przetargu, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

i) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019r. poz. 628 ze zm.); 

j) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

k) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. z 2019r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 

10.4. Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019r. poz. 243 ze zm.)  
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019r. poz. 498 ze zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych; 



 
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

d) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

e) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w 
lit d); 

f) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

g) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit g), chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  
 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć następujące dokumenty: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w punkcie 10.3 lit b), c) oraz i) a także 10.4 lit d) i e) oraz odnośnie 
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie 10.4 lit d) i e), wystawionej nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 



 
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie pkt 10.4 lit a);  

5) Oświadczenia o braku zaistnienia pozostałych wymienionych w punkcie 
10.3 i 10.4 podstaw wykluczenia, sporządzone wg. wzoru załączonego 
do niniejszej SIWZ; 

6) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których 
mowa w punkcie 27 SIWZ; 

10.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 
10.4.2), 10.4.3) i 10.4.4) składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 



 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.5.1), 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

10.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

10.7. Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące 
informacje:  

1) dane podmiotu udostępniającego zasób,  

2) dane podmiotu przyjmującego zasób,  

3) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

4) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia,  

5) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  



 
6) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  

7) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

10.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te bezpośrednio zrealizują usługi, 
do realizacji których te kwalifikacje, wykształcenie lub doświadczenie są 
wymagane.  

10.9. Oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, 
podpisane przez osoby do tego uprawnione. 

10.10. Dokumenty inne niż oświadczenia i wykazy Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
Wykonawca albo podmiot trzeci, który dokument ten wystawił, albo 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, - 
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi 
w punkcie 10. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 
powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, 
precyzować zakres umocowania oraz wszystkich Wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o zamówienie. Dokument ustanawiający pełnomocnika 
powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału lub odpisu 
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza).  

11.3. Korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia, będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika. 
Wszelkie oświadczenia złożone w jakiejkolwiek sprawie przez Zamawiającego 
pełnomocnikowi członków konsorcjum są skuteczne względem każdego 



 
z członków konsorcjum. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego 
do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z członków konsorcjum. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, 
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
Umowy, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu pisemną umowę 
regulującą warunki ich współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia.  

12. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA ZAPYTAŃ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI 
SIWZ 

 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
treści SIWZ. 

12.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią 
SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
terminu wyznaczonego na składanie ofert. Zamawiający może odpowiedzieć 
na pytania złożone po terminie określonym w zdaniu pierwszym.  

12.3. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie 
wszystkim Wykonawcom, w sposób odpowiadający temu, w jaki opublikowano 
i udostępniono niniejszy SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. 

12.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią 
udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

13. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

13.1. Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej.  

13.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, 
z wyłączeniem Ofert, Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie 
pisemnie lub drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 123 ze zm.). 

13.3. Korespondencja z Zamawiającym musi być kierowana na adres:  
 

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 
ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 

 

biuro@tp-kom.pl 
 

13.4. Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdej przesyłki dokonanej 
drogą elektroniczną. Potwierdzenia otrzymania przesyłki drogą elektroniczną 



 
Zamawiający dokona względem Wykonawcy na jego wyraźne żądanie 
zawarte w treści tej korespondencji. 

13.5. Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania i realizacji umowy.  

13.6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony 
Zamawiającego, jest: Marlena Dzik tel. (61) 8959 424 adres e-mail: 
biuro@tp-kom.pl., w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku, 
z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni 
świątecznych).  

14. OCENA OFERT 

14.1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać 
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez 
nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz z zastrzeżeniem 
pkt 14.2. niniejszego Zapytania ofertowego, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
w jej treści.  

14.2. Zamawiający może poprawić w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty,  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

14.3. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zgodnie z pkt. 14.2.3), może 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia sprzeciwić się 
wprowadzeniu w jego ofercie poprawek. W takiej sytuacji oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona. 

14.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zostaną spełnione przesłanki 25.1 SIWZ. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 

15.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 
przecinku). 

15.2. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z opisem przedmiotu 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć 
wpływ na cenę realizacji zamówienia.  



 
15.3. Cena oferty brutto wskazana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną 

obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w 
tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

15.4. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Wykonawcy – zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.). 

15.5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

16. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

16.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie 
je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta co do treści spełnia wymagania określone w SIWZ, 

2) z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki  
i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, 

3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

16.2. Kryteria oceny ofert. 

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta 
z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty 
zostaną przeliczone według wzoru określonego w pkt 16.3. Wynik będzie traktowany 
jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena (C) 100  

16.3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  

Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  

C min 

Pi(C) = ----------- x 100 

C i 

gdzie:  

Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „Cena”  

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert  

Ci – cena oferty ocenianej 

16.4. Wynik: 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana 



 
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 
z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

16.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych 
jest jednokrotne, w przypadku, gdy w wyniku wezwania złożone zostaną oferty 
o takiej samej cenie – postępowanie zostanie unieważnione.  

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

18.1. Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą. 

19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ POZOSTAŁYCH 
DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU  

 

19.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (samodzielnie albo wspólnie  
z innymi wykonawcami). 

19.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie np. za 
pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób 
uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę/y 
upoważnioną/e. 

19.3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub 
kopii notarialnie potwierdzonej.  

19.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

19.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

19.6. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 
określonymi w SIWZ. 

19.7. Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. 
Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:  



 
Oferta na:  

usługę nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”  

znak sprawy: 1/NF/2019 

Nie otwierać przed: 28.10.2019 r. godz. 10.15. 
 

19.8. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta 
i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie 
poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu 
opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi 
do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.  

19.9. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.  

19.10. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający 
wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów składających się na ofertę.  

19.11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), 
wówczas informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Opakowanie to musi 
być wyraźnie oznaczone hasłem „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ wyodrębnienie (lub jego brak) 
informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa przez Wykonawcę. 
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym.  

 

19.12. Zawartość oferty: 

1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 
3 do SIWZ, 

4) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie 
zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),  

5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli 
dotyczy), 

6) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 
4 do SIWZ, 



 
7) wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5 do SIWZ, 

8) wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik 
nr 6 do SIWZ, 

9) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszego SIWZ. 

20.  WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY  
 

20.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania 
Ofert.  

20.2. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą być złożone w miejscu 
i według takich samych zasad, jak składana jest Oferta. Odpowiednio opisane 
koperty (paczki) zawierające zmiany, muszą być dodatkowo podpisane 
„ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr...”. 

20.3. Koperty (paczki) oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do Oferty.  

20.4. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania Ofert, wycofać 
Ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez 
Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy.  

20.5. Wycofanie Oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

20.6. Oferty wycofane nie zostaną otwarte.  

20.7. Zamawiający zwraca Ofertę złożoną po terminie po uprzednim, niezwłocznym, 
zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie, bez otwierania. 

21. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

21.1. Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, BOK (parter),  
w nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2019 roku do godz. 10:00. 

21.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej 
(I piętro) w dniu 28.10.2019 roku o godz. 10:15. 

21.3. Otwarcie ofert jest jawne.  

21.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 



 
21.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana oraz cenę ofertową podaną w formularzu oferty. 

21.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
na której jest udostępnione SIWZ informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, z 
podaniem cen ofert, 

22. ODRZUCENIE OFERT 
 

22.1. Zamawiający odrzuca ofertę na zasadach wskazanych w Regulaminie, jeżeli: 
a) jest niezgodna z Regulaminem udzielania zamówień, 
b) jest sprzeczna z treścią SIWZ, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) wykonawca w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

sprzeciwił się na poprawieniu omyłki, o której mowa w pkt 14.2.3) 
SIWZ. 

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
g) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

23. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia na 
zasadach wskazanych w Regulaminie.  

24. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

24.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu 
z postępowania i spełnia warunku udziału w postępowaniu, a którego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym SIWZ i została 
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria oceny. 

24.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty i jednocześnie zamieści informację 
na stronie internetowej, o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 
wykonywania działalności wykonawcy (lub wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia), którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, 
jeżeli są miejscami wykonywania działalności pozostałych wykonawców 



 
(lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną poszczególnym ofertom, 

2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia 
ofert,  

4. unieważnieniu postępowania. 

24.3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest: 

1. przedłożyć kopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia 
wskazanych w pkt 10.2.  

2. przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie 
realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia;  

3. podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób ustanowionych do kontaktu z ramienia podwykonawców, zaangażowanych 
w realizację zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale 
podwykonawców, o ile wykonawcy ci znani są Wykonawcy przed zawarciem 
umowy. 

24.4. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

24.5. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik 
nr 7 Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  

25. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

25.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w Załączniku nr 7 Umowa. 

26. WZÓR UMOWY OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W 
WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

26.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

26.2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, chyba że: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiany terminu realizacji Usług w sytuacji, gdy zajdzie konieczność 
wykonania robót nieprzewidzianych w Umowie na Roboty budowlane, 

b) zmiany terminu realizacji Usług w przypadku konieczności przedłużenia 
terminu realizacji Umowy z powodu zmiany terminów wynikających  
z Umowy na Roboty budowlane (w tym zmiany Czasu na Ukończenie Robót 



 
budowlanych), zmiana nastąpi o czas wynikający z przesunięcia terminu na 
wykonanie czynności przewidzianych w Umowie na Roboty budowlane, 

c) określenia praw i obowiązków Stron Umowy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana 
przepisów prawa w zakresie ukształtowania zgodnie z nowymi regulacjami 
tych praw i obowiązków, które mają wpływ na realizację Usługi; 

d) zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego Inspektora nadzoru  
w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 
zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie stawka VAT  
i kwota wynagrodzenia brutto, a kwota netto pozostaje bez zmian. 

e) zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego Inspektora nadzoru  
w przypadku zmiany zakresu świadczenia usługi Inspektora nadzoru 
spowodowanej zmianą terminu realizacji Usług albo terminu lub zakresu 
nadzorowanych Robót budowlanych lub wykonywaniem robót 
nieprzewidzianych w Umowie na Roboty budowlane. 

f) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zawieszenia Robót 
budowlanych przez Zamawiającego lub na skutek decyzji organów 
administracji państwowej lub samorządowej lub niedopełnienia przez 
Zamawiającego innych zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową lub 
innych zdarzeń powodujących zmiany w zakresie realizacji Robót 
budowlanych. 

g) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem rezygnacji  
z części Robót budowlanych. W przypadku zaniechania części Robót 
budowlanych dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego 
Inspektora nadzoru stosownie do wartości zaniechanej części Robót 
budowlanych. 

h) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem sytuacji dotyczącej 
podwykonawców Inspektora nadzoru, gdy z przyczyn których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, koniecznym dla prawidłowego 
wykonania Umowy będzie powierzenie podwykonania innej części Usług 
albo posłużenie się przez Inspektora nadzoru nowymi podwykonawcami, 
którzy będą realizowali zastępczo część lub cały zakres powierzony innym 
podwykonawcom lub nowy zakres Usług, 

i) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych; wówczas nadzór 
Inspektora nadzoru może ulec zmianie stosownie do zmian  
w realizowanych Robotach budowlanych; w takiej sytuacji termin wykonania 
Umowy z Inspektorem nadzoru i wynagrodzenie umowne mogą ulec zmianie. 

 

2) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od Inspektora nadzoru, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

a) zmiana nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych  
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności  
lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych  
w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Inspektora nadzoru spowodowałaby istotną niedogodność  
lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w Umowie 

 



 
3) Zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana będzie okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie; 

4) Inspektora nadzoru, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
Inspektor nadzoru: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia dotychczasowego Inspektora nadzoru  
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Inspektor nadzoru spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Inspektora nadzoru 
względem jego podwykonawców; 

5) Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne. 

6) Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru 
Umowy. 

7) Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy  
w pierwotnym brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna  
z następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby 
lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Inspektora 
nadzoru w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń  
i zobowiązań wynikający z Umowy, 

d) polega na zastąpieniu Inspektora nadzoru, któremu Zamawiający udzielił 
zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w 
pkt 4). 

8) Zmiany Umowy, ze względu na termin wykonania Umowy przez czas dłuższy niż 
12 miesięcy. W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian mających 
wpływ na koszty wykonania Usługi przez Inspektora nadzoru w postaci: 

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. z dnia 09.11.2018r. Dz. U. z 
2018r. poz. 2177 ze zm.), 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 



 
c) zmiany zasad gromadzenie i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018r. poz. 2215 ze zm.), 

wówczas Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę 
wysokości Wynagrodzenia. Strona składając wniosek, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym powinna wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, że zaistniała zmiana czynników cenotwórczych ma 
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia. W przypadku 
składania wniosku przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do żądania przedstawienia przez Inspektora nadzoru 
dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku. 

 

26.3. Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków 
przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień  
w okolicznościach wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ. 

26.4. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy 
wyrażą na to zgodę. 

26.5. Jeśli to konieczne zmiany umowy będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu 
przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją 
Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

27. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB 
KAPITAŁOWYCH 

 

27.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Poprzez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 
wynika z przepisów prawa, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika,  



 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami 
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

5) pozostawaniu przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub 
były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

6) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.  

28. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 
REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

28.1. Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone  
w PLN. 

29. PODWYKONAWSTWO 
 

29.1. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który może być 
powierzony podwykonawcom.  

29.2. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty: 
części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile 
podwykonawcy znani są Wykonawcy w momencie składania oferty.  

29.3. Brak informacji w formularzu oferty dotyczącego zakresu zamówienia powierzanego 
podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę.  

29.4. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł 
wprowadzić lub zmienić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w 
umowie.  

29.5. Zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

29.6. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 



 
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

29.7. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa, w tym 
wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały zawarte w załączniku nr 7 
- wzór umowy. 

30. INFORMACJE DODATKOWE 
 

30.1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 
Regulaminu. 

31. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-KOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Zachodniej 4 (62-080 Tarnowo Podgórne), wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000075595, legitymującą się 
następującym numerem NIP 7770004121 oraz numerem REGON 639910084, 
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 65.089.000,00 złotych, nr tel. 61 814-64-30, 
e-mail:biuro@tp-kom.pl. 

 u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 
można skontaktować się pod numerem telefonu 61 814-64-30  
lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e mail: iod@tp-kom.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę 
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Tarnowie Podgórnym”; 

 W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe 
osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków 
wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą 
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, 
którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub 
placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy 
prawa do otrzymania przedmiotowych danych; 



 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres 
wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym 
przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym 
Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i 
wierzytelności przez Zamawiającego; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio 
od Pani/Pana dotyczących: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL 
jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział 
w w/w postępowaniu;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane 

w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

                                                           
1 UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



 
32. ZAŁĄCZNIKI 

1) Formularz ofertowy, 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, 

4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

5) Wykaz wykonanych usług, 

6) Wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

7) Wzór umowy, 

8) Opis przedmiotu zamówienia, 

9) Regulamin. 

 


